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 العالمي االقتصاد واقع  :األولى ميةيالتعل الوحدة

 

 العالمي االقتصاد لواقع نقدي تحليل على قادرا المتعلم االقتصادية،يكون  بجغرافية العالم  تتعلق إشكالية وضعيات أمام الكفاءة المستهدفة :
 

الحجم الساعي 
 االستثنائي

 الممكن تناولها عن بعد التعلمات
 

) األنشطة واالداءات   تخفيف المحتوى
التي يتناولها  األستاذ مع المتعلم داخل 

 الصف(.

  

 عدد الحصص

 الوضعية التعلمية 

 المقرر االستثنائي

-ر ت ر
 لغات  -ع

ر ت  -ت إ-أ-
 -ع-ر

 لغات 

 -ت إ -أ
 

ر ت 
 ع-ر

 -ت إ -أ لغات
 

    سا03 سا03

الدول المتقدمة والدول *تصنيف 

 المتخلفة باعتماد معايير محددة

* تزويد المتعلمين بالمعينات 

 أشرطة ...( -الديداكتكية ) الخرائط

 .والتخلف التقدم مفهومي *بناء

 .تحديد معايير التصنيف ومؤشراتها *

 المتخلفة والدول المتقدمة الدول تحديد *

 .العالم خريطة على فاصل بخط

 

 

 إشكالية  06 05 04 04 04
 التقدم والتخلف 

 ) ب-أ(
 

سا  03

 د  45و 
سا 04

 د 30و
تحليل دور التكنولوجيا واإلعالم في  *

 .المبادالت
* تزويد المتعلمين بالمعينات 

–أشرطة  -الديداكتكية ) الخرائط

 إحصائيات حديثة ...(.

إنتاجا )البترول،الغازة)الطاقستكشاف أسواق ا *
 .واستهالكا

 أسواق المواد الغذائية اإلستراتيجية رصد *
 )القمح واألرز  ( 
دراسة حركة األموال وإبراز دورها في العالقات   *

 .االقتصادية

المبادالت  10 09 06 06 05
والتنقالت في 

 العالم
 ) ب-أ(

 



 

 

  

  الوحدة التعليمية الثانية:  القوى االقتصادية الكبرى في العالم

، يكون المتعلم قادرا على (شرق آسيا شرق وجنوب-الواليات المتحدة األمريكية ـ االتحاد األوربي)مام وضعيات إشكالية تخص القوى االقتصادية الكبرىأ الكفاءة المستهدفة :

 .اكتشاف عوامل قوتها وإبراز عالقتها باالقتصاد  العالمي
الحجم الساعي 

 االستثنائي
 التعلمات الممكن تناولها عن بعد

 
) األنشطة واالداءات   التي المحتوىتخفيف 

 يتناولها  األستاذ مع المتعلم داخل الصف(.
  

 عدد الحصص
 الوضعية التعلمية

 المقرر االستثنائي

-ر ت ر
 -ع

 لغات 

 – أ-

 -ت إ

ر ت 
 -ع-ر

 لغات 

ت  -أ

 -إ
 

ر ت 
 ع-ر

  -أ لغات

 -ت إ
 

 03 سا 03

سا و 
 د 45

 

بمجموعة *التعليق على البطاقة التقنية 

 مؤشرات.

 م..*استنتاج مظاهر القوة االقتصادية للو

استخالص حيوية الوسط الطبيعي والبشري *

 أ..م.للو

 أ..م.* تحديد خصوصيات األقاليم االقتصادية للو

 .* إبراز أثرها على العالقات االقتصادية العالمية

 القوة مصادر 06 06 04 05 04
 األمريكية االقتصادية

 على وتأثيرها
 العالمي االقتصاد

 (ب-أ)

 03 سا 03

سا و 
 د 45

*التعليق على البطاقة التقنية بمجموعة 

 مؤشرات

 .األوروبي*معيقات االتحاد 

* تزويد المتعلمين بالمعينات الديداكتكية ) 

 أشرطة ...( -الخرائط

 

 * استخالص عوامل القوة االقتصادية 

 إبراز مكانة إقليم الراين والواجهة البحرية *

 في اقتصاد االتحاد. الشمالية والغربية() 

استنتاج  دور التكتل في تحقيق المكانة االقتصادية  *

 .المنشودة
 

 ظاهرة التكتل     07 06 04 05 04

و أثرها في قوة 

 االتحاد األوروبي

 (ب-أ)

02 

سا و 
 د 15

03 

 سا

 لألقطاب التقنية البطاقة على *التعليق

 ) آسيا شرق وجنوب شرق في االقتصادية

  والنمور( التنينات الصين، اليابان،

 آسيا شرق وجنوب شرق منطقة * تحديد

 .جغرافيا
 

* إبراز دور استثمار العنصر البشري في تحقيق 

 .التطور االقتصادي في المنطقة

 .العالمي االقتصاد في المنطقة مكانة استنتاج*

 
 

 السكان بين العالقة 07 06 03 04 03
 شرق  في والتنمية
 آسيا شرق وجنوب

 (ب -أ)



 

 . االقتصاد والتنمية في دول الجنوب :الثالثة  ميةيالتعل الوحدة

إبراز مكانة االقتصاد  :أمام وضعيات إشكالية تخص االقتصاد الجزائري في العالم  ، التنمية والسكان في الهند والبرازيل يكون المتعلم قادرا على   الكفاءة المستهدفة :

 .) والبرازيل الهند (والتمييز بين  إمكانات ومعيقات التنمية فيالجزائري 
 

الحجم الساعي 
 االستثنائي

 التعلمات الممكن تناولها عن بعد
 

) األنشطة واالداءات   التي تخفيف المحتوى
 يتناولها  األستاذ مع المتعلم داخل الصف(.

  
 عدد الحصص

 الوضعية التعلمية

 المقرر االستثنائي

-ر ت ر
 -ع

 لغات 

ر ت  ت إ- أ
 -ع-ر

 لغات 

 -ت إ -أ
 

ر ت 
 ع-ر

  -أ لغات

 -ت إ
 

سا  01

 د30و 
سا  02

 د 15و 
التعليق على بطاقة تقنية للجزائر *

 بمجموعة مؤشرات
 

* تزويد المتعلمين بالمعينات 

 أشرطة ...( -الديداكتكية ) الخرائط

 

 

مساهمة الجزائر في المبادالت التجارية  إبراز*

  .المغرب العربي، إفريقيا،  أوروبا وبقية العالم :في

 

 .استنتاج مكانة االقتصاد الجزائري في العالم*
 

القتصاد ا  05 05 03 03 02
الجزائري في 

 العالم
 )ب    -أ  (

سا  02 00

 د 15و 
 .المستقبلية اآلفاق استشراف*

 

* تزويد المتعلمين بالمعينات 

 أشرطة ...(. -الديداكتكية ) الخرائط

 ومنطقة للجزائر المشتركة الخصائص اكتشاف*

 . وإفريقيا المتوسط البحر حوض

 للبحر الشمالية بالضفة الجزائر عالقة إبراز*

  المتوسط
 

00 03 00 00 05  
لجزائر في البحر ا

 المتوسط
 )أ (

سا  02 00

 د 15و 
على بطاقة تقنية للهند  التعليق*

 بمجموعة مؤشرات.

 د.استخالص المفارقات في الهن*

 .رصد مالمح الوسط الطبيعي و البشري للهند *

 .تقييم سياسة التنمية في الهند * 

     

السكان والتنمية  05 00 00 03 00
 ) ا (في الهند  

سا  01

 30و 

 د

سا  02

 د 15و 
ة تقنية للبرازيل التعليق على بطاق*

 بمجموعة مؤشرات

استنتاج مشاكل التنمية والبيئة في * 
 البرازيل

استخالص عناصر القوة والضعف في االقتصاد *
 .البرازيلي  

 .إبراز وسائل التنمية في البرازيل* 
   

التنمية في  05 05 04 03 02
 البرازيل

 )ب -أ (


